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I. BENDROJI DALIS

1. Vilniaus Zemynos gimnazijos humanitarinio ir socialinio ugdymo sklriaus ved6jas
yra pri skiriamas vadovq grupei.

2. Pareigyb6s lygis: humanitarinio ir socialinio ugdymo sky,riaus vedejas priskiriamas
A lygio pareigybei.

3. Pareigybds paskirtis: uZtikrinti ugdymo skyriaus paskirties ir funkcijq realizavimq,
organizuojant kasdienl padalinio darb4 ir planuojantjo veiklos gerinim4.

4. Pavaldumas: humanitarinio ir socialinio ugdymo skyriaus vedejas pavaldus
direkloriaus pavaduotojui ugdymui.

II. SPECIALfTS REIKALA}TMAI SIAS PAREIGAS EINAI\dIAM DARBUOTOJUI

5. Humanitarinio ir socialinio ugdymo skyiaus vedejo kvalifrkacijai keliami
reikal avimai :

5 . 1 . ne Zemesnis nei aukStasis i5silavinimas ir pedagogind psichologine kvalifikacij a;

5.2. darbo patirtis - ne maZesnis kaip 3 metq darbo staZas Svietimo istaigoje;
5.3. puikiai moketi tetuviq kalb4.

6. Humanitarinio ir socialinio ugdl,rno skyriaus vedejas turi Zinoti ir iSmanyti:
6.1. gimnazijos veiklos sritis;
6.2. Lietuvos Respublikos Konstitucijq, Lietuvos Respublikos fstatymq, Vyriausybes

nutarimq ir kitq norminiq teisds aktq reikalavimus, nutarimus bei sprendimus, reglamentuojandius
Svietimo lstaigq veikl6 vaikq ugdymq jq teisiq apsaugq darbo santykius, Vaiko teisiq konvencij4;

6.3. Siuolaikinds pedagogikos, psichologijos pagrindus, gebeti juos taikyti savo
veikloje;

6.4. suprasti demokatinds, teisines ir atviros pilietines, humanistines visuomenes
k[rimo ir veiklos principus, gebeti juos panaudoti savo vadybineje veikloje;

6.5. gebeti kurti demokrati5kus, savitarpio pagaxba ir pagalba grindZiamus Svietimo
istaigos bendruomenes nariq santykius;

6.6. mokdti kaupti, sisteminti, apibendrinti, valdyti informacij4 ir rengti iivadas,
planuoti ugdomqi4 veikl4 gimnazijoje, gebeti koordinuoti skirtingrl padaliniq veikl4, vertinti,
analizuoti ugdymo procesq, teikti i5vadas ir siiilymus darbui tobulinti;



6.7. sklandZiai ddstyti mintis ir ra5tu, Zinoti dokumentq rcngimo taisykles, dokumentq
tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.8. moketi rengti gimnazijos vidaus dokumentus;
6.9. moketi savaranki5kai planuoti ir organizuoti savo ir gimnazijos bendruomenes

veikl4, derinti veiklas su kitais struktiiriniais padaliniais, gimnazijos direktoriumi, kitomis
institucij omis;

6.10. moketi dirbti kompiuteriu, tvarkl.ti dokumentq apskait4 priimti ir siqsti
informacij4;

6.1 1 . btti pareigingam, mandagiam, toleranti5kam, gebeti bendrauti su Zmondmis;
6.12. privalumai: mok6ti bent vien4 ES Saliq kalb4, tur6ti vadybing kategorij4.
7. Humanitarinio ir socialinio ugdymo skyriaus vedejas privalo vadovautis:
7.1 . Lietuvos Respublikos istatymais ir pof statyminiais aktais;
7.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje

galiojandiais norminiais aktais, reglamentuojandiais biudZetiniq istaigq veikl4, darbo santykius,
darbuotojq saug4 ir sveikat4;

7.3. darbo tvarkos taisyklemis;
7.4. darbo sutartimi;
7.5. Siuo pareigybds apra5ymu;

7.6. kitais gimnazijos lokaliniais dokumentais (isakymais, potvarkiais, nurodl,rnais,
taisykl6mis ir pan.).

III. SIAS PAREIGAS EINANdIO DARBUOTOJO FIII\KCIJOS

8. Humanitarinio ir socialinio ugdymo skyriaus vedejas atlieka Sias funkcijas:
8.1. kuruoja I - II gimnazijos klasiq mokiniq ugdym?, lietuviq kalbos, dorinio

ugdymo, uZsienio kalbq, socialiniq mokslq dalykus;
8.2. dalyvauja rengiant gimnazijos strategini plan4 ir meting veiklos programq pagal

savo veiklos (lietuviq kalbos, dorinio ugdymo, uZsienio kalbq, socialiniq mokslq ugdymo) sriti
(toliau sriti);

8.3. dalyvauja kuriant strateginius gimnazijos tikslus, atitinkandius gimnazijos
ugdymo turini, gimnazijos ugdymo plano (skyriaus dalies) projekto rengim4;

8.4. organizuoja ir kontroliuoja ugdymo progmmq vykdyme, rengia ir teikia
pavaduotojui ugdymui ataskaitas apie jq vykdym4;

8.5. organizuoja ir priZitrri savo srities brandos egzaminq, iskaitq, PUPP vykdym4
organizuoja ir priZiiiri diagnostinius patikrinimus ir bandomuosius egzaminus bei vertina jq
rezultatus;

8.6. planuoj4 organizuoja ir kontroliuoja mokiniq Ziniq patikrinimQ, organizuoja ir
priZiflri bendros mokiniq paZangos ir pasiekimq vertinimo informacijos fiksavim4 elektroniniame
dienyne pagal Vilniaus Zemynos gimnazijos dienyml sudarymo elilaroninio dibnyno duomeruT
pildymo pagrindu tvarkos apraiq, kitus su ugdymu susijusius tpimus bei vertina jq rezultatus
ugdymo kokybei gerinti;

8.7. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja mokiniq mokym4si pagal geb6jimus,
analintoja mokinir+ individuali4 palarlgq, jos matavimo procesus, tarpininkauja sudarant s4lygas
pagalbai teikti;

8.8. bendradarbiauja su kitq skyrir+ vedejais d61 ugdymo plane numat5rtq programq
integravimo i gimnazijos ugdymo procese;

8.9. organizuoja ir vykdo pedagogines veiklos stebdsen4 pagal kuruojamg sriti, teikia
pedagoging, profesing, vadybing pagalb4 mokyojams gerinant ugdyrno proceso kokybg, rengiantis
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atestacijai, vertina jq veikl4 pagal atestacijos reikalavimus ir gimnazijos strateginius, metines
veiklos tikslus;

8.10. skatina ir organizuoja mokytojq ir mokiniq dalyvavim4 gimnazijos, ne
gimnazijos renginiuose, projektuose, kurie susijg su ugdymo procesu ir atitinka strateginius
gimnazijos tikslus;

8.11. rengia ir teikia direktoriaus pavaduotojui ugdymui pasiulymus ddl ugdymo
proceso uZtikrinimo bei gerinimo veiksmq (klasiq dalijimo i grupes, mokomqiq grupiq sudarymo,
vadoveliq, jq komplektq daliq, mokymo priemoniq isigijimo planq, literattiros poreikio t)Timo ir
kt);

8.12. rengia ir teikia pavaduotojui su ugdymu susijusiq gimnazijos vidaus tvarkq,
instrukcijq ir reglamentq projektus;

8.13. teikia siiilymus d6l kabinetq btrkles bei jq irargos atitikimo ugdymo proceso
poreikiams bei inicijuoja jq atnaujinimq (papildym4);

8.14. bendradarbiauja su kiq skyriq vedejais organizuojant ir koordinuojant I -' klasiq mokiniq tdvq (globejq) pedagogini Svietimq ir individualq konsultavim4 ugdymo klausimais;
8.15. rengia ir direktoriaus pavaduotojui teikia teises aktuose numatyt4 su kuruojamq

sridiq ugdl,rnu susijusiq informacij4 (ataskaitas, pastabas, komentarus), gimnazijos ataskaitq
proj ektus ugdymo klausimais;

8.16. inicijuoja, organizuoja ir koordinuoja kuruojamos ugdymo srities dalykq
mokytojq bendradarbiavim4 su kitais sklniais ir klasiq aukletojais, su kitq mokyklq istaigq,
organizacijq darbuotojais, vietos bendruomene ivairiais ugdymo klausimais, dalyvauja Salies ir
tarptautiniuose projektuose, susijusiuose su ugdymo procesu;

8.17. organizuoja ir koordinuoja gimnazijos skyriaus mokltojq metoding veikl4,
analizuoja ir kaupia informacij4 apie j6 teikia j4 pavaduotojui ugdymui;

8.18. inicijuoja, organizuoja ir koordinuoja mokytojq kvalifikacijos kelimX jo
poreikio tyrimq prioriteq nustatlmQ, vykdo jos kontrolg, rengia kvalifikacijos k61imo, pedagogg

atestacijos perspektyvinius planus;
8.19. derina kuruojamos srities metodikos grupiq veiklos planus, koordinuoja grupiq

veiklq;
8.20. vertina mokyojq ilgalaikius teminius planus, jq atitikimq dalykq bendrosioms

programoms, teikia juos direktoriui wirtinti bei konholiuoja jq vykdym4;
8.21. organizuoja ir kontroliuoja su ugdymu susijusios ir skyriui priskirtos

dokumentacij o s tvarkyme;
8.22. dalyvauja rengiant ir skleidZia su ugdymu susijusi4 vie5inimui skirt4 infotmacij4

apie gimnazij4;
8.23. organizuoja kuruojamq klasiq tevq (globejq) bei mokiniq supaZindinim4 su

i5ores patikrinimq ataskaitomis, organizuoja ir kontroliuoja tevq (globejq) informavim4 pagal

elektroninio dienyno pildymo tvarkos apra5q apie mokiniq paZang4;

8.24. rengiair teikia direktoriui pasitlymus ddl skyriaus darbuotojq pridmimo I darb4 /
atleidimo i5 darbo, gimnazijos darbuotojq skatinimo, drausminiq nuobaudq skyrimo skyriaus
darbuotoj ams.

V. A.TSAKOMYBE

9. Humanitarinio ir socialinio ugdymo slqrriaus vedejas atsako uZ:

9.1 . kokybi5k4 ir savalaiki savo pareigq atlikim4;
9.2. patikdtos informacij o s i5saugojim4;

9.3. teising4 darbo laiko naudojim4;

9.4. darbo drausmes paZeidimus;
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9.5. ialq, padaryt4 gimnazijai del savo kalt6s ar neatsargumo;
9'6' darbuotoiq saugos ir sveikatos, gaisrines saugos, apsaugos nuo elektros

reikalavimq rykdym4.
10. Humanitarinio ir socialinio ugdymo skl,riaus vedejas uZ savo pareigq netinkam4

vykdym4 atsako darbo tvarkos taisykliq ir Lietuvos Respublikos lrtubnnq nustatytu t -iu.
I 1. Humanitarinio ir sociarinio ugdymo skyriaus vedelas uz darbo drausmds

paieidimus gali buti traukiamas drausmin6n atsakomybdn. Drausming nuobaud4 skiria gimnazijos
direktorius.
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